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Avtalen gjelder for ett skoleår. Nytt skjema sendes
ut i god tid og leveres skolen senest første skoledag

Avtale for skoleåret 2018-2019
Barnets navn: _____________________________________________________ klasse: ___
Bestilling av mat
Skolemat for 8. til 10. klasse:

Ja /

Nei

Priser på neste side.

For ungdomstrinnets skolematordning gjelder følgende regler: Som en del av avtalen er elevene etter
tur med på opprydding og oppvask etter måltidet. Alle som oppholder seg i matsalen følger reglene som
gjelder der. Brudd på reglene kan føre til utvisning fra matsalen inntil 3 dager. Foreldre blir da varslet og
barna må ha med matpakke for de gjeldende dagene.

Publisering av foto
Skolen publiserer bilder internt og eksternt i f.eks. Fredagsposten og på skolens nettsider.
Vi/jeg gir tillatelse / gir ikke tillatelse

til publisering av bilder av mitt barn (stryk det som ikke

passer).

Kjøretillatelse
Skolen reiser av og til på små turer i lokalsamfunnet i undervisningen og andre småturer (f.eks. bade- og
klatreturer). Det er ofte vanskelig i praksis å få samlet inn alle kjøretillatelsene på kort varsel.
Skolen gis

tillatelse / ikke tillatelse

til å kjøre mitt barn i privatbiler ved behov (stryk det som ikke

passer).

Skolefritidsordningen (To uker før skolestart og i høst- og vinterferie kl 08.00-16.30 ved hel plass.)
Åpningstid kl 07.30 - 08.30 og kl 13.00 – 16.30.
Ønsker SFO plass: _________
Du får et eget SFO-skjema med flere detaljer

Viktige opplysninger, f.eks allergier eller annet (evt endringer fra i fjor):

E-postadresse for utsendelse av faktura/foreldrebetaling: ___________________________
E-postadresser for utsendelse av Fredagsposten: __________________________________
Fredagsposten er vår viktigste informasjonskanal for meldinger til foreldregruppen. Det er
forventet at foresatte leser Fredagsposten og andre meldinger fra skolen.
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For at faktureringen skal bli riktig, og komme i gang i rett tid, er det viktig at
dette skjemaet blir fylt ut og levert til skolen så snart som mulig.
NB! Alle må levere hvert år.
Skolepenger, foreldrebetaling
Skolepenger per måned i 11 måneder:
1. barn barnetrinn:
1.852,1. barn ungdomstrinn:
1.882,2. barn
1.111,3. barn
707,Ingen betaling for øvrige barn

SFO (7.30-8.30, 12.45-16.30):
Hel plass:
2.168,Halv plass:
1.204,Tidligplass:
500,Dagbarn per dag:
170,Dagbarn feriedag:
250,Skolemat 8.-10. kl pr mnd:

434,-

Betalingsrutiner
Ved opptak til skolen må foreldre underskrive på at de er kjent med og aksepterer skolens rutiner
for foreldrebetaling. Skolepengene er et årlig beløp som er fordelt over 11 måneder i året. Faktura
sendes ut pr e-post fra firma NorKred med forfall den 15. hver måned. Aksepter tilbud om
avtalegiro i nettbanken.
Kontonummer for innbetaling av skolepenger er: 1254 05 05894.
Søknad om redusert foreldrebetaling
Søknadsfrist er 15. august. Søknaden må fornyes hvert år.
Hvis eleven begynner etter søknadsfristen, eller hvis familiens økonomiske situasjon endres, kan man søke senere
enn fristen.
Søknaden skal vedlegges ligningsattest for husstanden eller annen dokumentasjon på inntekt.
Foreldrebetalingen er en viktig del av skolens inntekter. Vi må ha en forutsigbarhet når det gjelder økonomien. Hvis
man ikke henvender seg til oss med en søknad, legger vi til grunn at man har godkjent det veiledende beløp. Selv
om man søker om redusert betaling må forsiden av denne avtalen fylles ut og leveres inn.

Purrerutiner
Firma NorKred fakturerer skolepenger for skolen. Eventuell purring sendes 14 dager etter forfall,
dersom purringen ikke betales innen 14 dager sendes varsel om inkasso.
Oppsigelse
Det er to (2) måneders oppsigelsestid fra den 1. i hver måned på skoleplass. For SFO er det én (1)
måneds oppsigelsestid fra den 1. i hver måned. Dette må skje skriftlig til skolen ved daglig leder.
Foresattes underskrift:
Dato: __________ Navn: ________________________ Signatur: _______________________
Dato: __________ Navn: ________________________ Signatur: _______________________
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